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Doplňkové pojistné poDmínky 
„Cestování bez obav“ 
(Dpp sU t/10)

Článek 1. Úvodní ustanovení

Tyto doplňkové pojistné podmínky (dále jen „DPP“) pro pojištění 
majetku (dále jen „Cestování bez obav“) upravují a doplňují Vše- 
obecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPP CESTA T/10 
(dále jen „VPP“) sjednávané pojistitelem DIRECT Pojišťovna, a.s.

Článek 2. Vymezení pojmů:

1. Pro účely těchto doplňkových pojistných podmínek se rozumí:
 a)  Majetkovým pojištěním škodové pojištění pojištěného majet-

ku proti živelním rizikům, riziku vandalismu nebo odcizení, 
v rámci kterého je sjednána spoluúčast na pojistném plnění  
a které je sjednáno s Pojistitelem Majetkového pojištění;

 b)  Pojistitelem Majetkového pojištění je kterýkoliv pojistitel, 
jenž je oprávněn vykonávat pojišťovací činnost na území 
České republiky a který je smluvní stranou Majetkového 
pojištění (včetně případně DIRECT Pojišťovny, a.s.);

 c)  Živelním rizikem: požár, výbuch, přímý úder blesku, vichřice, 
krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zeminy, sesuv nebo 
zřícení sněhových lavin, tíha sněhu nebo námrazy, země-
třesení, povodeň, záplava, pád stromů a jiných předmětů  
a vodovodní škody;

 d)  Bytem stavební konstrukce vymezující místnost nebo soubor 
místností, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu 
určeny k bydlení, včetně vedlejších místností, za které se 
považují místnosti, jenž jsou určeny ke společnému užívání 
s bytem (např. sklep);

 e)  Objekty ve špatném technickém stavu budovy a související 
stavby, které nejsou řádně udržovány;

 f)  Obytnou budovou trvale a přechodně obývané budovy 
včetně jejich stavebních součástí, přípojek a příslušenství; 

 g)  Poškozením věci takové poškození věci, které lze odstranit 
opravou, přičemž náklady na tuto opravu nepřevýší částku 
odpovídající nákladům na znovupořízení stejné nebo srov-
natelné věci;

 h)  Přiměřenými náklady náklady, které jsou obvyklé v době 
vzniku pojistné události v daném místě. Za přiměřené ná-
klady se nepovažují příplatky za práci přesčas, expresní 
příplatky apod.;

 i)  Zničením věci takové poškození, které není možné odstranit 
ekonomicky účelnou opravou, přičemž věc už není možné 
dále používat k původnímu nebo podobnému účelu;

 j)  Soubor věcí jednotlivé věci, které mají stejný nebo podobný 
charakter nebo jsou určeny ke stejnému účelu;

 k)  Odcizením se rozumí krádež vloupáním nebo loupež;
 l)   Vandalismem se rozumí úmyslné poškození nebo zničení 

pojištěné věci osobou jinou, než je pojistník nebo pojištěný, 
osoba jim blízká anebo osoba žijící s pojištěným ve společ-
né domácnosti;

 m)  Oprávněnou osobou pojištěný, který je vlastníkem nebo 
oprávněným uživatelem pojištěného majetku;

 n)  Vozidlem osobní nebo užitkový automobil o nejvyšší přípust-
né hmotnosti do 3,5 tuny a přípojné vozidlo spadající do 
kategorií M1, N1 a O1 podle zákona č. 56/2001 Sb.,  
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
v platném znění s platným českým technickým průkazem.

Článek 3. Rozsah pojištění, předmět pojištění

1. Předmětem pojištění jsou:
 a)  obytné budovy – trvale a přechodně obývané včetně jejich 

stavebních součástí, přípojek a příslušenství s maximálně 

čtyřmi samostatnými bytovými jednotkami. Za obytnou bu-
dovu se považuje výlučně budova, jejíž více než dvě třetiny 
podlahové plochy jsou určeny k bydlení;

 b)  související stavby, které se nacházejí na pozemku nále-
žejícím k hlavní obytné budově včetně jejich stavebních 
součástí, příslušenství a přípojek. Těmito stavbami se pro 
účely tohoto pojištění rozumí přízemní stavby, které neslouží  
k bydlení, například zahradní chatky, garáž, stodola, opěr-
ná zeď, bazén, kůlna, studna, oplocení apod.;

 c)  družstevní byty a bytové jednotky včetně jejich stavebních 
součástí, jejich příslušenství a včetně společných částí domu 
v rozsahu spoluvlastnického podílu vážícího se k pojištěné-
mu bytu;

 d)  movité věci, které tvoří soubor zařízení domácnosti a slouží 
k jejímu provozu nebo uspokojování potřeb členů domác-
nosti. Jde o věci, které jsou majetkem členů domácnosti, 
nebo o cizí věci, které členové domácnosti oprávněně uží-
vají na základě písemné smlouvy, a které se v době vzniku 
pojistné události nacházely v obytné budově, bytové jednot-
ce nebo družstevním bytě, v příslušenství bytu a uzamykatel-
ných nebytových prostorách užívaných výlučně pojištěným, 
které jsou pod vlastním uzamčením a nacházejí se v téže 
budově jako byt; 

  e)  vozidla, která jsou v době vzniku pojištění nepoškozená, 
a jsou určena k běžnému užití, tzn. nejsou určena k účelu, 
který je spojen se zvýšením pojistného rizika (např. vozi-
dla autopůjčoven, autoškol, taxislužeb, vozidla s právem 
přednostní jízdy, vozidla určená k přepravě nebezpečného 
nákladu nebo k přepravě cenin, vozidla pro smluvní pře-
pravu osob apod.), za současného splnění všech následují-
cích podmínek, které musí být současně splněny při vzniku 
i po celou dobu trvání sjednaného pojištění Cestování bez 
obav:

 •  jsou ve vlastnictví pojištěného nebo je pojištěný jejich 
oprávněným uživatelem,

 •  jsou současně pojištěny, kromě pojištění Cestování bez 
obav, i jinou pojistnou smlouvu Majetkového pojištění nej-
méně v rozsahu některého z pojistných rizik uvedených 
v článku 4 písm. a) a b) u Pojistitele Majetkového pojiš-
tění, nejsou z takového Majetkového pojištění vyloučeny,  
a v rámci pojistné smlouvy Majetkového pojištění je sjed-
nána spoluúčast oprávněné osoby na pojistném plnění ve 
smyslu § 28 odst. 4 zákona o pojistné smlouvě v platném 
znění,

 •  pojištěný z pojištění Cestování bez obav je totožný 
s pojištěným ze shora uvedeného Majetkového pojištění.

2. Pojištění Cestování bez obav je pojištění škodové.
3. Pojištění Cestování bez obav je pojištěním zlomkovým a vzta-

huje se pouze na část hodnoty pojištěného majetku do výše 
spoluúčasti sjednané v rámci pojistné smlouvy Majetkového 
pojištění.

Článek 4. Pojistné nebezpečí:

Pojištění se sjednává pro případ:
 a)  odcizení pojištěného majetku,
 b)  poškození nebo zničení pojištěného majetku v důsledku van-

dalismu nebo živelní událostí, avšak vždy pouze v rozsahu, 
ve kterém jsou tato pojistná rizika u pojištěného majetku 
kryta pojistnou smlouvou Majetkového pojištění.

Článek 5. Pojistná událost, pojistné plnění

1. Pojistitel poskytne oprávněné osobě pojistné plnění, pokud 
na předmětu pojištění definovaném v čl. 3 těchto DPP dojde 
v době trvání pojištění Cestování bez obav a za současného 
trvání Majetkového pojištění ke škodě následkem některé ze 
skutečností popsaných v článku 4 těchto DPP, za splnění dal-
ších případných podmínek vyplývajících z obecně závazných 



právních předpisů, pojistné smlouvy nebo pojistných podmí-
nek.

2. Pojistné plnění v případě vzniku pojistné události poskytne po-
jistitel do výše spoluúčasti sjednané v rámci pojistné smlouvy 
Majetkového pojištění, maximálně však do výše limitu pojist-
ného plnění. Horní hranicí pojistného plnění je limit uvedený 
v pojistné smlouvě pojištění Cestování bez obav, vždy však 
nejvýše 10 000 Kč. 

3. Limit pojistného plnění je souhrnným limitem pro všechny pojist-
né události, ke kterým dojde během trvání pojištění Cestování 
bez obav.

4. Pojištěný je povinen pojistiteli v rámci šetření pojistné události 
předložit kompletní pojistnou smlouvu Majetkového pojištění 
ve znění všech případných pozdějších změn a dodatků a včet-
ně příslušných pojistných podmínek. Pokud pojištěný tuto svou 
povinnost nesplní, je dána překážka v šetření pojistné události 
dle článku 5 odst. 9 věta druhá těchto DPP.

5. Na vyžádání pojistitele je dále pojištěný povinen pojistiteli 
v rámci šetření pojistné události doložit doklad o výplatě 
a výši pojistného plnění vyplaceného z totožné pojistné udá-
losti v rámci Majetkového pojištění Pojistitelem Majetkového 
pojištění, z něhož jednoznačně vyplývá výše spoluúčasti, 
kterou se pojištěný na pojistném plnění Majetkového pojištění 
podílel.

6. Pojistitel poskytne pojistné plnění pro předmět pojištění uve-
dený v čl. 3 odst. 1 písm. e) těchto DPP následujícím způso-
bem:

 a)  v případě totální škody, tj. pokud náklady na opravu po-
škození dle technologie výrobce s využitím originálních 
náhradních dílů převyšují obvyklou cenu vozidla v době 
bezprostředně před pojistnou událostí, poskytne pojistitel 
pojistné plnění ve výši obvyklé ceny vozidla snížené o ob-
vyklou cenu použitelných zbytků; 

 b)  není-li dohodnuto jinak, hradí pojistitel pojistné plnění ve 
výši, která odpovídá obvyklým nákladům na opravu vznik-
lého poškození, tzn. cena použitého materiálu a práce při 
opravě poškození nesmí převyšovat obvyklé ceny těchto 
položek na trhu v České republice, pojistitel má právo 
požadovat předložení faktury za provedenou opravu; je-li 
dohodnuta likvidace škody na základě rozpočtu nákladů 
na opravu, je kalkulace nákladů provedena v úrovni obvyk-
lých cen materiálu a práce, tzn. u vozidel starších sedmi let 
od jejich prvního uvedení do provozu i s využitím cen dílů 
kvalitativně rovnocenných.

7. Pojistitel poskytne pojistné plnění pro předmět pojištění uvede-
ný v čl. 3 odst. 1 písm. a) až písm. d) těchto DPP následujícím 
způsobem:

  Pojistitel poskytne pojistné plnění v nových cenách, pokud 
však bezprostředně před vznikem pojistné události bylo cel-
kové opotřebení pojištěné věci vyšší než sedmdesát procent, 
poskytne pojistitel plnění vždy v časové ceně.

8. Pojištěný je povinen oznámit vznik pojistné události bez zby-
tečného odkladu rovněž Pojistiteli Majetkového pojištění.

9. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky 
oprávněné osobě. Lhůta k provedení šetření pojistné události 
pojistitelem neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo 
z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného.

10. Z pojištění nevzniká právo na plnění za nepřímé škody jaké-
hokoliv druhu (např. ušlý výdělek, ušlý zisk, pokuty a jiné plat-
by sankční povahy, manka, nemožnost používat pojištěnou 
věc), dále za vedlejší výlohy (expresní příplatky jakéhokoliv 
druhu, náklady právního zastoupení apod.) a za škody vznik-
lé znehodnocením vozidla opravou. 

11. Zbytky poškozených nebo zničených věcí zůstávají ve vlast-
nictví oprávněné osoby. Obvyklá cena těchto zbytků je ode-
čtena od pojistného plnění. 

Pokud v důsledku odcizení věci poskytl pojistitel pojistné 
plnění, nalezením věci na něj její vlastnictví nepřechází, není-li 
dohodnuto jinak.

Článek 6. Výluky z pojištění

1. Kromě výluk uvedených ve VPP Cesta T/10 dále předmětem 
pojištění nejsou:

  a)  letadla včetně jejich příslušenství, součástí, součástek, ná-
hradních dílů apod.;

  b)  lodě a jiná plavidla včetně jejich příslušenství, součástí, sou-
částek, náhradních dílů apod.;

  c)  drážní vozidla včetně jejich příslušenství, součástí, součás-
tek, náhradních dílů apod.;

  d)  individuálně zhotovené zvukové, obrazové, datové a jiné 
záznamy;

  e)  plány, projekty, anebo jiné nosiče, v nichž jsou zachycena 
autorská díla nebo jiné nehmotné statky nebo projevy osob-
ní povahy;

 f)  věci převzaté některou z oprávněných osob k výrobě, zpra-
cování, úpravě, opravě, úschově nebo za účelem poskytnutí 
jiné služby;

  g)  obytné budovy, související stavby a byty ve špatném technic-
kém stavu;

  h)  stavební součásti a příslušenství nemovitosti umělecké nebo 
historické hodnoty, které netvoří stavebně funkční prvek (díla, 
která mají estetický význam – např. fresky, reliéfy, sochy);

 i)  jakékoliv věci sloužící k výkonu podnikatelské nebo jiné  
výdělečné činnosti.

2. Kromě výluk uvedených ve VPP Cesta T/10 se dále pojištění 
Cestování bez obav nevztahuje na:

  a)  jakékoliv škody způsobené úmyslným jednáním nebo hru-
bou nedbalostí pojištěného nebo spolupojištěných osob 
nebo jiné osoby z podnětu některého z nich;

  b)  jakékoliv úmyslné poškození pojištěné věci nápisem, spre-
jem, malbou, rytím nebo obdobným způsobem.

3. Kromě výluk uvedených ve VPP Cesta T/10 se dále pojištění 
Cestování bez obav nevztahuje na škody vzniklé na vozidle: 

  a)  při opravě nebo údržbě vozidla a na škody vzniklé 
v době, kdy bylo vozidlo svěřeno opravci nebo dodavateli 
služby; 

  b)  při činnosti vozidla jako pracovního stroje vč. jeho manipu-
lace s nákladem; 

  c)  úmyslným způsobením škody pojistníkem, pojištěným nebo 
oprávněným uživatelem vozidla, osobou pojištěnému blíz-
kou nebo jinou osobou jednající z podnětu pojištěného 
a na škody způsobené těmito osobami při úmyslné trestné 
činnosti;

  d)  při trestném činu zpronevěry nebo při pokusu o ni; 
  e)  při řízení vozidla osobou, která nemá předepsané opráv-

nění k řízení vozidla, nebo jí řidičské oprávnění bylo od-
ňato či pozastaveno, nebo jí bylo řízení vozidla zakázáno 
a rovněž při řízení vozidla osobou, které pojištěný svěřil 
řízení vozidla, aniž by její totožnost bylo možné ověřit; 

 f)  neoprávněným užíváním vozidla osobou blízkou pojištěné-
mu nebo osobou v pracovněprávním či smluvním vztahu 
k pojištěnému, pokud nebylo do vozidla vniknuto a jistící 
překážka nebyla překonána s použitím síly; 

  g)  při řízení vozidla osobou, která požila alkohol či byla pod 
vlivem alkoholu, léků, omamných nebo psychotropních lá-
tek; stejně bude posuzováno, nepodrobí-li se řidič vozidla 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu, omamných nebo 
psychotropních látek nebo požije-li alkohol, omamnou či 
psychotropní látku po nehodě a v důsledku tohoto jedná-
ní není možné zjistit, zda požil alkohol, omamnou či psy-
chotropní látku před jízdou nebo během jízdy.

 Tyto DPP nabývají účinnosti dnem 20. 9. 2010.
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